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مثال )4)

احلل

املجموع  : القطعة الثانية   القطعة االأوىل  :  

14  :  9   :   5

126 مرتا  : �س    : �س  

طول القطعة االأوىل )�س( =                         = 45مرتا

طول القطعة الثانية )�س( =                      = 81 مرتا

5 * 126

14

9 * 126

14
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احلل

كمية اللحم الالزمة الإعداد الوجبة الواحدة

=       =      كجم/وجبة    

معدل كمية اللحم الالزمة الإعداد 4 وجبات

=       =  1 كجم/4 وجبات    

20 كيلوجوام من اللحم

80 وجبة غذاء

20 كيلوجوام من اللحم

80 وجبة غذاء

4 * 1

4

1

4

7/350 = 50جنيه/يوم

مثال
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مثال )2( اأكمل

ب(    = اأ(     =    

د(    = جـ(     =    

احلل

ب(    = اأ(     =    

د(    = جـ(     =    

ملحوظة:

توجد حلول اأخرى، ناق�س معلمك.

4

5

32

...

15

45

30

...

2

7

...

49

27

...

3

...

4

5

32

40

15

45

30

90

2

7

14

49

27

18

3

2

8*7*

2*9÷

2*9÷

87
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الطرفان

الوسطان
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مثال )4(

اأوجد قيمة العدد �س فى كل حالة مما يلى :

اأ( 4  :  11  = �س  :  55

ب(         = 0.5

جـ(                =

احلل

اأ(     =        �س  =                     = 20

�س =            =  16      = ب(     =     

جـ(    �س   +    7    =             = 9                 �س = 9 - 7 =2

8

�س

�س +7

36

1

4

4

11

�س

55

8

�س

5

10

8

�س

1

2

8*2

1

55 * 4

11

36* 1

4

كيلو جرامات من الربتقال.
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مثال )6(

ا�سرتى رجل منزال مببلغ 75000 جنيها ومزرعة مببلغ 100000 جنيه. اإذا باع املنزل بخ�سارة 15٪ وباع املزرعة 

مبك�سب 25٪ اأوجد �سافى مك�سبه اأو خ�سارته

احلل

ثمن �رشاء املنزل  :   اخل�سارة   :  ثمن بيع املنزل

 85          :      15         :             100       

      75000          :         �س      :          �س

ثمن بيع املنزل )�س( =                    = 63750 جنيها

ثمن �رشاء املزرعة  :   املك�سب  :  ثمن بيع املزرعة

 125          :      25         :             100       

      100000          :         �س      :          �س

ثمن بيع املزرعة )�س( =                             = 125000جنيها

ثمن �رشاء املنزل واملزرعة = 75000 + 100000 = 175000 جنيها

ثمن بيع املنزل واملزرعة = 63750 + 125000 = 188750 جنيها

�سافى مك�سب الرجل = 1888750 - 175000 = 13750 جنيها

85* 75000

100

125 * 100000

100
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تدريب : عند ح�رص عدد االأفدنة املزروعة باأنواع معينة من الفاكهة فى اإحدى حمافظات م�رص،كانت 

البيانات كما يو�سحها جدول التفريغ التاىل :

اأ( اأكمل اجلدول ال�سابق :

ب( كون اجلدول التكرارى، ثم اأجب :

1( ماعدد االأفدنة املزروعة بالفاكهة فى هذه املحافظات؟

2( اح�سب الن�سبة املئوية لعدد االأفدنة من كل نوع من اأنواع الفاكهة املزروعة فى هذه املحافظة.

نوع الفاكهة

برتقال

جوافة

موز

عنب

التكرار

........

........

........

........

العالمات
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فى ال�سكل املقابل
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تدريب 2

املف�ضلة لدى     املواد  املقابل يبني  البيانى  التمثيل   

تالميذ

التى  البيانات  ت��ك��رارى  ج��دول  �ضورة  فى  اعر�ض 

ميثلها ال�ضكل البيانى ، ثم اأكمل ما يلى م�ضتعينا 

مبا بني القو�ضني

اأ- املادة التى يف�ضلها معظم التالميذ   ...........    

) اللغة العربية �� الدرا�ضات االجتماعية �� الريا�ضيات 

�� العلوم 

ال��ع��دد من  ن��ف�����ض  ال��ل��ت��ان يف�ضلهما  امل���ادت���ان   ���� ب 

العربية  ال����ل����غ����ة      (  }   .......... ال���ت���الم���ي���ذ  

والريا�ضيات ( �� ) العلوم و الدرا�ضات االجتماعيه (

�� ) الدرا�ضات االجتماعيه و الريا�ضيات ( �� ) العلوم 

و الريا�ضيات 

�� الن�ضبة املئوية لعدد التالميذ الذين يف�ضلون  ج 

ال���درا����ض���ات االج��ت��م��اع��ي��ه ب��ال��ن�����ض��ب��ه ل��ل��ع��دد الكلى 

للتالميذ  ..........  )٪75 �� ٪50 �� ٪40 �� ٪25 
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